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DZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach SP
ZOZ MSWiA w Koszalinie – jednostki w Słupsku:
a) przychodnia, ul. Lelewela 58;
b) przychodnia, Al. 3 Maja 96;
c) Zakład Pięlęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Lelewela 58
2. Usługa wykonywana będzie w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem
technologii zgodnej z przepisami, techniki, sprzętu, materiałów i środków o nieniszczącym
działaniu na czyszczone elementy pomieszczeń i ich wystrój, przez wykwalifikowanych
pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie. Wykonawca zobowiązany jest w
czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek,
przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe
w związku z realizacją usług oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez
Wykonawcę. Wykonawca zakupuje na własny koszt środki czyszczące, dezynfekujące,
zapachowe, worki na śmieci oraz sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia, zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ.
3. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień Publicznych (CPV):
- 90910000-9 – usługi sprzątania,
- 90911200-8 – usługa sprzątania budynków.
4. Prawo opcji. Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert.
Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości
zamówienia pomnożonego przez cenę jednostkową. Jednocześnie Zamawiający,
w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub
zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących przedmiotem zamówienia, pod
warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej wartości umowy.
5. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze Umowy
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
6. Ogólna powierzchnia posesji wynosi: 2195,34 m2
7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie
istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.
DZIAŁ II. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
DZIAŁ III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Umowa będzie obowiązywała przez okres 24 miesięcy od daty jej podpisania lub do wyczerpania
wartości umowy.
DZIAŁ IV. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
ustawy.
DZIAŁ V. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Nr postępowania: M-2373-02/2019

Strona 2 z 11

DZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu w zakresie:
L.p.

Warunki udziału w postępowaniu

1

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa szczególnych warunków w tym zakresie.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

2

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 300
000,00 zł. Okres ubezpieczenia musi obejmować minimum okres związania ofertą przez
Wykonawcę. Wykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę będzie zobowiązany do
kontynuacji ubezpieczenia na w/w sumę gwarancyjną przez cały okres trwania umowy.
Zdolność techniczna lub zawodowa

3

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie) wykonał lub wykonuje co najmniej 1 zamówienie odpowiadające przedmiotowi
zamówienia (utrzymanie czystości i należytego stanu sanitarnego w podmiocie
leczniczym).

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13–23 i ust. 5 ustawy.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie
wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający może wykluczać wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach
określonych w art. 23 ustawy.
8. W postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
DZIAŁ VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, wobec
którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy.
Nr postępowania: M-2373-02/2019
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2. Z postępowania o udzielnie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, wobec
którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt ustawy.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, Zamawiający – z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy - zbada, czy nie
zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 12-22 ustawy, jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy i
które wskazane zostały przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie
internetowej www.poliklinika.koszalin.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm)
oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
(oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, podlegają
wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Dla potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest
zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
DZIAŁ VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. W celu dokonania wstępnej oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca
wraz z ofertą składa:
1) oświadczenie danych wykonawcy – załącznik nr 1 do SIWZ;
2) formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ,
3) podpisane szczegółowe warunki sprzątania – załącznik nr 3 do SIWZ.
4) parafowany wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ,
5) oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 5 do SIWZ,
6) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych
dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust.
6 uPZP.
2. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie, w jakim inny podmiot wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów – podpisane przez
osoby upoważnione do reprezentowania innego podmiotu.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenia składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie braku podstaw
wykluczenia oraz w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, podpisuje osoba/y, upoważnione do reprezentowania każdego z tych
Wykonawców.
4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający żąda następujących dokumentów (wraz z ofertą):
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4.1. kserokopia polisy OC;
4.2. wykaz realizowanych/zrealizowanych usług (załącznik nr 7 do SIWZ);
4.3. referencje potwierdzające jakość realizowanych/zrealizowanych usług.
5. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz, którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.
6. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy, określonych przez Zamawiającego w
Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający zażąda złożenia następujących
dokumentów (składane na wezwanie Zamawiającego):
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione
dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; w przypadku innego podmiotu, na
którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nw. dokumenty składa w odniesieniu do
każdego z tych podmiotów):

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w
zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;
5) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
Nr postępowania: M-2373-02/2019
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6) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
8) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
9) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art.
24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. Wzór Oświadczenia z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ.
8. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
11. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości przez Zamawiającego, co do
prawdziwości oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia lub potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że
nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
DZIAŁ

VIII.

INFORMACJA O
WYKONAWCAMI.

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub
pocztą elektroniczną, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147) z
zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
4. Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
Nr postępowania: M-2373-02/2019

Strona 6 z 11

osobiście lub za pośrednictwem posłańca zobowiązany jest złożyć ofertę - pod rygorem
nieważności - w formie pisemnej.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
7. Zamawiający na swojej stronie internetowej www.poliklinika.koszalin.pl opublikował
Ogłoszenie o zamówieniu oraz niniejszą SIWZ.
8. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w
formie ustnej lub drogą telefoniczną.
9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni robocze przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia 25.02.2019 r., w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną po
upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami
Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.poliklinika.koszalin.pl
13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na
stronie internetowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią
udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji
zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
14. Jeżeli w wyniku zmiany, o której mowa w ust. 13 nieprowadzącej do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz zamieści informację na stronie
internetowej określonej w ust. 12.
DZIAŁ IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest
Anna Lenartowicz
2. Dane do kontaktu:
a) faks do korespondencji: 94 34 11 697;
b) e-mail do korespondencji: anna.lenartowicz@poliklinika.koszalin.pl;
c) adres
strony
internetowej,
na
której
zamieszczone
jest
SIWZ:
www.poliklinika.koszalin.pl
d) korespondencja pisemna: ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin
3. Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 725 – 1500.
DZIAŁ X. WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
DZIAŁ XI. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składnia ofert.
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2. Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres
nie dłuższy jednak niż 60 dni.
DZIAŁ XII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Przygotowanie oferty:
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę.
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.
6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w treści niniejszej SIWZ.
8) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje oraz dane.
9) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
10) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób
trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty.
2. Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać
następujące warunki:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
3) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań.
5) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:
- ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu;
- ofertę, oświadczenia lub dokumenty ułożyć w grupach, wg kolejności
a) formularz oferty,
b) załączniki do oferty.
4. Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć w miejscu
wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu /kopercie/, w sposób zabezpieczający
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie:
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Nazwa wykonawcy wraz z siedzibą
Nr postępowania: M-2373-02/2019
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Koszalinie
ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin
Oferta w przetargu nieograniczonym na
Świadczenie usług sprzątania dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie – Przychodnie w Słupsku oraz
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.
NIE OTWIERAĆ PRZED 04.03.2019 r. godz. 12.15
Oferta zawiera …… kart, w tym kart zastrzeżonych: ……..
5. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić,
uzupełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty
zmieniającej, według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w kopercie/
opakowaniu posiadającym dodatkowy dopisek: „Zmiana” (oprócz oznakowania jak w ust. 4).
Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które
postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione.
6. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu
Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane
przez osobę/y/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wraz z dołączonym aktualnym
odpisem z właściwego rejestru Wykonawcy). Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę,
bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej przez Wykonawcę – za pokwitowaniem odbioru.
DZIAŁ XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce składania ofert - Sekretariat SP ZOZ MSWiA w Koszalinie przy ul. Szpitalnej 2 (p. 220,
budynek A).
2. Termin złożenia oferty: do dnia 04.03.2019 r. do godziny 1200. Decydująca jest data i godzina
wpływu oferty do Sekretariatu.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 marca 2019 r. o godz. 1215 w sali konferencyjnej
(parter, budynek A) Samodzielnego Publicznego ZOZ MSWiA w Koszalinie przy ul. Szpitalnej 2.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert
jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane
zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana
oraz kryteria, które są podstawą do oceny ofert.
DZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, warunki
i obowiązki umowne określone we Wzorze Umowy.
3. Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres
realizacji Umowy i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych
we Wzorze Umowy).
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, to znaczy
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena brutto = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.
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DZIAŁ XV. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi
kryteriami:
L.P.

KRYTERIUM

1

Cena brutto oferty

2

Doświadczenie (ilość lat
prowadzenia działalności w zakresie
sprzątania)

SPOSÓB OBLICZANIA

%
75%

25%

najniższa cena spośród ważnych ofert
------------------------------------------------------ x 75
cena oferty badanej
•
•
•
•

< 3 lata – 0 pkt
3 ≤ x ≤ 5 lat – 7 pkt
5 < x ≤ 8 lat – 18 pkt
≥ 8 lat – 25 pkt

2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
DZIAŁ XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
DZIAŁ XVII. WARUNKI UMOWY

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
DZIAŁ XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane
w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
DZIAŁ XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady udostępniania dokumentów:
a) protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania;
b) udostępnienie protokołu zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
− Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
− Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
− Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub
załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie
kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do
utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
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2. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych
przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących
badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty w terminie przez siebie wyznaczonym,
nie później jednak niż w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo
w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
4. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Przywołane w SIWZ Załączniki stanowią jej integralną część. Zamawiający udostępni
Wykonawcy Załączniki (wzory formularzy) w wersji edytowalnej na stronie
www.poliklinika.koszalin.pl.
DZIAŁ XX. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – oświadczenie dotyczące danych Wykonawcy,
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy,
Załącznik nr 3 – szczegółowa oferta asortymentowo-cenowa,
Załącznik nr 4 – wzór umowy,
Załącznik nr 5 – oświadczenia Wykonawcy,
Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
Załącznik nr 7 – wykaz realizowanych/zrealizowanych usług.
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